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Ativo Nota  2016  2015  Passivo e patrimônio líquido Nota  2016  2015 

             
Circulante       Circulante      
  Caixa e equivalentes de caixa 4       25.233        16.185     Empréstimos e financiamentos - Circulante 10       66.450        38.912  

  Contas a receber 5         2.369          3.880     Impostos e contribuições a recolher          1.536          2.192  

  Impostos a recuperar          2.121          1.965     Dividendos e Juros sobre capital próprio a pagar            1.636         4.207  

  Empréstimos - partes relacionadas 6  40.329      Outras contas a pagar - Circulante 11           886            464  

  Dividendos a receber 7  25.039  3.887        
  Outras contas a receber 7  4.298  2.312  Total do circulante       70.508       45.775  

             
Total do ativo circulante   99.389  28.229  Não circulante      

         Empréstimos e financiamentos (Não circulante) 10       17.147        23.885  

         Provisão para perdas em investimentos 8       12.250          9.584  

         Provisão para contigências 12         4.038          4.038  

Não circulante             
 Realizável a Longo prazo       Total do não circulante       33.435       37.507  

   Empréstimos - partes relacionadas 6             41        46.825         
   Títulos e valores mobiliários 20         7.912          4.469   Total do passivo     103.943       83.282  
             

          7.953        51.294   Patrimônio líquido      

        Capital social 13     321.000      321.000  

 Investimentos 8     279.775      297.699     Reservas de lucros 13       10.503          6.816  

 Imobilizado 9       38.105        44.148    Ajuste de avaliação patrimonial 13     (10.224)       10.272  
             

Total do ativo não circulante      325.833     393.141   Total do patrimônio líquido     321.279     338.088  
             

Total do ativo     425.222     421.370   Total do passivo e patrimônio líquido     425.222     421.370  

 

 

As notas explicativas da Administração  são parte integrante das demonstrações financeiras.
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  Nota  2016  2015 
       

  Receita operacional líquida  14         2.062         8.722  
       

Lucro Bruto          2.062        8.722  
       

  Despesas gerais e administrativas  15   (13.874)   (14.124) 

  Resultado da equivalência patrimonial  8       31.871       16.870  

  Outras receitas operacionais  16            578             18  

  Outras despesas operacionais  16          (217)     (6.190) 
       

Resultado operacional    20.420       5.296  
       

  Receitas financeiras  17       16.548       15.241  

  Despesas financeiras  17     (31.107)   (17.293) 
       

Despesas financeiras líquidas       (14.559)     (2.052) 
       

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social     5.861       3.244  
       

  Imposto de renda e contribuição social   18   (1.026)                 -     
       

Lucro líquido do exercício    4.835       3.244  

       
Resultado por ação    0,05   0,03  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da Administração  são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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  Nota  2016  2015 
       

Lucro líquido do exercício          4.835         3.244  

Outros resultados abrangentes       
  Mudanças no valor justo dos ativos financeiros  

       disponíveis para venda  20           3.383    
  Participação no resultado abrangente das investidas  8   (23.879)        10.272  

       
Resultado abrangente total    (15.661)       13.516  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As notas explicativas da Administração  são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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     Reserva de lucros       

 Nota  

Capital  

social   

Reserva  

legal  

Reserva de  

retenção de  

lucros  Total  

Ajustes de 

avaliação 

patrimonial  

Resultado  

acumulados  Total 
                

Saldos em 31 de dezembro de 2014     273.000       6.572   25.600      32.172         305.172  
                
Transações com acionistas e constituição de reservas                
   Aumento de capital social com utilização do saldo de dividendos a pagar  13       23.183                  23.183  

   Aumento de capital social com utilização de AFAC 13         1.167                    1.167  

   Aumento de capital social com utilização de reserva de lucros  13       23.650      (23.650)    (23.650)       
Resultados abrangentes do exercício                
   Lucro líquido do exercício             3.244          3.244  

    Participação no resultado abrangente das investidas 8              10.272           10.272  

Total dos resultados abrangentes do exercício                      10.272              3.244        13.516  

   Juros sobre o capital próprio              (4.950)       (4.950) 

   Absorção de prejuízos com reservas 13         (1.706)      (1.706)     1.706     
                
Saldos em 31 de dezembro de 2015     321.000       6.572   244   6.816   10.272        338.088  

                
Resultados abrangentes do exercício                
    Lucro líquido do exercício             4.835  4.835 

    Mudanças no valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda 20          3.383            3.383  

    Participação no resultado abrangente das investidas 8               (23.879)        (23.879) 

Total dos resultados abrangentes do exercício            (20.496)   4.835     (15.661) 

   Destinação:                
    Dividendo mínimo obrigatório             (1.148)  (1.148) 

    Transferência para reserva de lucros       242   3.445  3.687     (3.687)  -  
                

Saldos em 31 de dezembro de 2016   321.000   6.814    3.689  10.503    (10.224)       321.279  

 

 

 

As notas explicativas da Administração  são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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   2016    2015  

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais     
Lucro Líquido do Exercício        4.835         3.244  

Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercício com o caixa líquido      
gerado pelas atividades operacionais:     
   Equivalência Patrimonial      (31.871)      (16.870) 

   Baixa de Investimento  
 

            74  

   Perda de Investimento em Coligada  
 

           404  

   Depreciação         6.043          6.029  

   Provisão para Contingências  
 

        4.038  

   Juros e variação cambial de Empréstimos e Financiamentos       22.203        10.012  

   Juros a receber dos Empréstimos a receber de partes relacionadas            (45)          (999) 

   Variação Cambial com empréstimos a receber de partes relacionadas         1.943        (6.100) 
     

Variações nas contas patrimoniais     
   Contas a Receber         1.511        (3.880) 

   Impostos a Recuperar          (156)          (402) 

   Outras contas a receber         1.573        (4.208) 

   Títulos e Valores Mobiliários       (3.443)         1.827  

   Impostos e Contribuições a Recolher          (656)         1.318  

   Contas a Pagar            422           (996) 

Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações         2.359        (6.509) 

  Juros pagos       (8.254)    
     

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais       (5.895)       (6.509) 
     

Fluxos de caixa das atividades de investimentos  
 

 
 

   Resgate das aplicações financeiras  
 

      42.350  

   Empréstimos concedidos a partes relacionadas       (3.570)      (31.323) 

   Empréstimos recebidos de partes relacionadas         8.127             863  

   Aumento de capital nas investidas      (10.069)       (6.045) 

   Aquisição de Imobilizado  
 

         (134) 

   Dividendos Recebidos das investidas       17.323        35.362  
     

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos       11.811        41.073  
     

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  
 

 
 

   Captação de Empréstimos e Financiamentos     100.000        20.114  

   Pagamento de Empréstimos e Financiamentos      (93.149)      (40.026) 

   Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio       (3.719)  
 

   Aumento de Capital            1.167  
     

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos         3.132       (18.745) 
     

Aumento do caixa e equivalentes de caixa         9.048        15.819  
     

Demonstração do aumento caixa e equivalentes de caixa  
 

 
 

   Caixa e Equivalentes de Caixa em 1° de Janeiro       16.185             366  

   Caixa e Equivalentes de Caixa em 31° de Dezembro       25.233        16.185  
     

Aumento do caixa e equivalentes de caixa         9.048        15.819  

 

 
As notas explicativas da Administração  são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1 Contexto operacional 

 

A RUASINVEST Participações S.A. (“Companhia” ou “RuasInvest”) é uma holding que tem como objeto 

social a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, e atua na representação 

comercial e agentes do comércio de veículos automotores.  Está constituída na forma de sociedade anônima 

de capital fechado com sede na Avenida das Nações Unidas, 12.901, 5º andar, Sala 2, - Torre Oeste, São 

Paulo, Estado de São Paulo.  

 

A RUASINVEST Participações S.A. é uma Companhia do Grupo Ruas, utilizando-se dos recursos 

administrativos, financeiros e tecnológicos das empresas do Grupo. Portanto, estas demonstrações financeiras 

devem ser lidas neste contexto. 

 

1.1 Controladas em conjunto, Coligadas e não apresentação das demonstrações financeiras consolidadas 

 

A Companhia possui controle compartilhado da Montgomery Participações S.A. (“Montgomery”). A 

Montgomery é detentora de 30% do capital votante da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.. 

A Companhia também possui controle compartilhado da OM Linha 6 Participações S.A. que é detentora de 

19,61% do capital votante da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.. 

 

Conforme divulgado na nota explicativa 8, a Companhia participa e é sócia de diversas empresas cujos 

percentuais de participação no capital social variam de 17,65% a 66,88% (controladas em conjunto e 

coligadas), no entanto todas as decisões relevantes são feitas de forma compartilhada entre a Companhia e os 

demais sócio-quotistas, independente do percentual de participação, por esse motivo a Companhia divulga 

suas demonstrações financeiras somente de forma individual, ou seja, não apresenta as demonstrações 

financeiras consolidadas.  

 

1.2 OM Linha 6 Participações S.A. (“OM Linha 6”) e Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário 

Urbano S.A. (“Otima”) 
 

A RuasInvest detém 30% de participação acionária na OM Linha 6 e os 70% restantes pertencem a Odebrecht 

Mobilidade S.A. (“OM S.A.”), empresa do Grupo Odebrecht. Adicionalmente, a RuasInvest possui 17,65% de 

participação acionária na Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. (“Otima”), e o 

restante pertence a Odebrecht Transporte (58,70%), Bandeirantes (17,65%) e Kalítera Engenharia (6%). 

 

Como é de conhecimento público, estão em andamento, desde 2014, investigações e outras medidas legais 

conduzidas pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, no âmbito da chamada Operação Lava Jato, que 

investiga, principalmente, práticas relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro e que envolvem empresas, 

ex-executivos e executivos do Grupo Odebrecht, do qual a OM Linha 6 e a Otima fazem parte. 

 

A Administração da RuasInvest entende que pelo fato da OM Linha 6 e Otima pertencerem ao Grupo 

Odebrecht, essas investidas estão sujeitas a possíveis efeitos advindos das investigações feitas nas empresas 

desse Grupo e, somente por isso, resolveu divulgar essas informações em suas notas explicativas. 
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2 Base de preparação 

 

(a) Declaração de conformidade  

 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

incluindo os pronunciamentos emitidos  pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam 

todas as informações relevantes próprias das demonstrações finaceiras, e somente elas, as quais estão 

consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 

 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de junho de 2017. 

 

(b) Base de mensuração  

 

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no 

caso de ativos financeiros disponíveis para venda, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. 

 

(i) Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal 

ambiente econômico no qual a empresa atua (a "moeda funcional"). Essas demonstrações financeiras são 

apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.  

 

(c) Uso de estimativas e julgamentos  

 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas brasileiras exige que a Administração 

faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 

reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

 

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis 

são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 

 

As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos 

sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras e incertezas sobre premissas e estimativas que 

possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro 

estão incluídas na nota explicativa 20. 

 

3 Principais políticas contábeis 

 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas 

abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em 

contrário. 

 

(a) Transações em moeda estrangeira 

 

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio 

vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados.  

 

Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos são apresentados na demonstração do 

resultado como receita ou despesa financeira.  
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(b) Coligadas e empreendimentos controlados em conjunto 

 

Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle, 

geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto. Acordos em conjunto 

são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem controle compartilhado com uma ou mais partes. Os 

investimentos em acordos em conjunto são classificados como operações em conjunto (joint operations) ou 

empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures) dependendo dos direitos e das obrigações 

contratuais de cada investidor.  

 

As operações em conjunto são contabilizadas nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as 

obrigações contratuais da Companhia. Dessa forma, os ativos, passivos, receitas e despesas relacionados aos 

seus interesses em operação em conjunto são contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras.  

 

Os investimentos em coligadas e joint ventures são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e 

são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo.  

 

A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas e joint ventures é reconhecida na  

demonstração do resultado e a participação nas mutações das reservas é reconhecida nas reservas da 

Companhia. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma coligada ou joint venture for igual ou 

superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não  

reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da 

coligada ou controlada em conjunto. 

 

Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas e joint ventures são eliminados 

na proporção da participação da Companhia. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a 

operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das 

coligadas são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela 

Companhia. 

 

Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma 

parte proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será 

reclassificada para o resultado, quando apropriado. 

 

Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na 

demonstração do resultado. 

 

(c) Instrumentos financeiros 

 

(i) Ativos financeiros – Classificação  

 

A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias:  

empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os 

ativos financeiros foram adquiridos.  

 

Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 

superior a 12 meses após a data do balanço. 
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(ii) Ativos financeiros - Reconhecimento e mensuração 

 

Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação. Os 

ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido 

transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e 

os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda são, subsequentemente, 

contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, 

usando o método da taxa efetiva de juros.  

 

Quando os títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda (impairment), os 

ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração do resultado 

como "Receitas e despesas financeiras". 

 

Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, são reconhecidos 

na demonstração do resultado como parte de outras receitas.  

 

Os dividendos de instrumentos de patrimônio líquido disponíveis para venda, como exemplo as ações, são 

reconhecidos na demonstração do resultado como parte de outras receitas, quando é estabelecido o direito da 

Companhia de receber dividendos. 

 

Ativos financeiros designados como mantidos para venda compreendem aplicações financeiras e títulos e 

valores mobiliários. Os empréstimos e recebíveis compreendem caixa e equivalentes de caixa, mpréstimos - 

partes relacionadas e outras contas a receber. 

 

(iii) Compensação de  instrumentos financeiros 

 

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 

quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base 

líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em 

eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou 

falência da empresa ou da contraparte. 

 

(iv) Impairment de ativos financeiros  

 

Ativos mensurados ao custo amortizado 

 

A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de 

ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por 

impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 

eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou 

eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de 

ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. 

 

O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e  

o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram 

incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é 

reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou 

investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma 

perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com o contrato. Como um 

expediente prático, o Grupo pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento 

utilizando um preço de mercado observável. 
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Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 

objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 

classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reconhecida na 

demonstração do resultado. 

 

Ativos classificados como disponíveis para venda 

 

Em caso de evidência objetiva de impairment, o prejuízo acumulado - medido como a diferença entre o custo 

de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por impairment sobre o ativo financeiro reconhecido 

anteriormente no resultado - será retirado do patrimônio e reconhecido na demonstração do resultado. Se, em 

um período subsequente, o valor justo do instrumento de dívida classificado como disponível para venda 

aumentar, e o aumento puder ser objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após a perda por 

impairment ter sido reconhecida no resultado, a perda por impairment é revertida por meio de demonstração 

do resultado. 

 

Para investimentos em títulos patrimoniais, um significativo ou prolongado declínio no seu valor justo, abaixo 

do seu custo, é também uma evidência de que esses ativos estão deteriorados. Se qualquer evidência desse 

tipo existir para os investimentos em títulos patrimoniais, o prejuízo acumulado será retirado do patrimônio e 

reconhecido na demonstração do resultado. Perdas por impairment reconhecidas no resultado do exercício não 

são revertidas. 

 

(v) Passivos financeiros – Empréstimos e financiamentos  

 

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na  

transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os  

valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do 

resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 

juros.  

 

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um direito 

incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 

 

Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 

produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo 

substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do 

ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais 

custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa 

no período em que são incorridos. 

 

(d) Imobilizado 

 

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depreciação 

acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessárias. 

 

O custo dos ativos imobilizados inclui os gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição dos ativos. 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos 

advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras 

receitas / outras despesas operacionais no resultado. 
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O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja 

provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Companhia e que 

o seu custo possa ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por 

outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado 

conforme incorridos. 

 

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do 

custo, deduzido do valor residual. 

 

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas 

de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo 

de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo período que 

for mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não ser que esteja razoavelmente certo de 

que irá obter a propriedade ao final do prazo do arrendamento. 

 

A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores 

residuais durante a vida útil estimada, como segue:  

 

  Anos 

Aeronave  10 

Veículos  5 

 

 

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada 

exercício.  

 

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do 

ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 

 

(e) Arrendamentos 

 

A Companhia arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais a Companhia 

detém, substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como arrendamentos 

financeiros. Estes são capitalizados no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem 

arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. 

 

Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros, para que, 

dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações 

correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são incluídas em empréstimos. Os juros das despesas 

financeiras são reconhecidos na demonstração do resultado durante o período do arrendamento, para produzir 

uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. O 

imobilizado adquirido por meio de arrendamentos financeiros é depreciado durante a vida útil do ativo. 

 

Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do 

arrendador) são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período do 

arrendamento. 
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(f) Impairment de ativos não financeiros 

 

Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados 

anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). As revisões 

de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior frequência se eventos ou alterações nas 

circunstâncias indicarem um possível impairment.  

 

Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos 

ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por 

impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o 

maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. 

 

Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam 

fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins desse teste, o 

ágio é alocado para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que 

devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com 

o segmento operacional. 

 

Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustado por impairment, são revisados 

subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. Impairment de 

ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido. 

 

(g) Provisões  

 

Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento passado, a Companhia tem uma obrigação legal ou 

construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico 

seja exigido para liquidar a obrigação.  

 

(h) Capital social 

 

Ações ordinárias 

Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos incrementais atribuídos diretamente à 

emissão de novas ações ou opções são reconhecidos no patrimônio líquido como dedução, líquida de 

impostos, dos recursos obtidos. 

 

Dividendos mínimos obrigatórios 

Os dividendos mínimos obrigatórios são reconhecidos como passivo quando designados. 

 

(i) Reconhecimento de receita  

 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comissão no agenciamento 

de comercialização de veículos no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida 

dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos 

 

(j) Receitas e despesas financeiras  

 

As receitas financeiras compreendem principalmente receitas de juros sobre aplicações financeiras e juros 

sobre empréstimos entre partes relacionadas. Receitas com juros são reconhecidas no resultado do exercício 

utilizando-se a metodologia de taxa efetiva de juros e as distribuições recebidas de investidas registradas por 

equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento.  
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As despesas financeiras compreendem principalmente despesas de juros sobre empréstimos com instituições 

financeiras, perdas sobre aplicações financeiras, impostos sobre operações financeiras, juros sobre o capital 

próprio e comissões de fiança. Custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, 

construção ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado por meio do método de juros 

efetivos.  

 

(k) Imposto de renda e contribuição social 

 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício anterior são calculados com base nas alíquotas de 

15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil (base anual) para 

imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.  A Companhia 

apurou prejuízo fiscal no exercício corrente.  

 

O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, às taxas decretadas ou 

substancialmente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos 

impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 

 

A Companhia não constituiu o imposto de renda e contribuição sociais diferidos sobre os prejuízos fiscais 

acumulados, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, devido não preencher os requisitos 

estabelecidos no CPC 32 - Tributos sobre o Lucro, que determina, entre outros, a existência de lucros 

tributários futuros para o reconhecimento dos créditos de impostos. 

 

(l) Novas normas, alterações e interpretações ainda não adotadas 

 

As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2016. A 

adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábeis (CPC). 

 

. IFRS 9/CPC 48 - "Instrumentos Financeiros": aborda a classificação, a mensuração e o 

reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em 

julho de 2014, com vigência para 1o de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS 39/CPC38, 

que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações 

que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de 

impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao 

modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade 

de hedge. A Administração avaliou o novo pronunciamento e, considerando as suas transações 

atuais, não identificou mudanças que pudessem ter impacto relevante sobre as demonstrações 

financeiras da Companhia. 

 

. IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes": essa nova norma traz os princípios que 

uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa 

norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço 

é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. 

Ela entra em vigor em 1o de janeiro de 2018 e substitui a IAS 11/CPC17 - "Contratos de 

Construção", IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e correspondentes interpretações. A Administração avaliou 

o novo pronunciamento e, considerando as suas transações atuais, não identificou mudanças que 

pudessem ter impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da Companhia.  

 

. IFRS 16 - "Operações de Arrendamento Mercantil": com essa nova norma, os arrendatários 

passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado 

para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo 

ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos 
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montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações 

financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em vigor para 

exercícios iniciados em ou após 1º. de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - "Operações de 

Arrendamento Mercantil" e correspondentes interpretações. A administração não pretende adotar esta 

norma de forma antecipada e planeja concluir avaliação dos impactos decorrentes de sua adoção nas 

demonstrações financeiras no curso de 2017. 

 

Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 

impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia. 

 

 

4 Caixa e equivalentes de caixa 

 
 2016   2015 

Caixa 105   148 

Bancos conta movimento 42   133 

Aplicações financeiras de liquidez imediata (i) 25.086  15.904 

        
 25.233  16.185 

 

(i) As aplicações financeiras de liquidez imediata são compostas por: 

 

Instituição financeira  Vencimento  Rendimento   2016   2015          
Banco Safra  12/12/2017   100% CDI   240      5.756  

Banco Citibank  03/10/2017   100% CDI        557  

Banco Luso Brasileiro  18/10/2018   108% CDI   8.503      5.484  

Banco Itaú  27/03/2018   97,5% CDI   16.335       
Banco Safra  16/12/2016   100% CDI        119  

Banco Safra  01/01/2016   LFT        3.977  

Outros Bancos  -  -   8      11  

                  
  

    25.086   15.904  

 

 

5 Contas a receber 

 

 2016   2015 
 

   
Contas a receber mercado interno – Comissão 2.369   3.380 

  
 

  
 

2.369 3.880 
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6 Empréstimos - partes relacionadas 

 

  Modalidade  Encargos  Vencimento  2016   2015  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/12/2017  200   200  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/05/2018    509  
APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  01/07/2018    600  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  19/08/2018    400  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  25/08/2018    550  
APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  12/09/2018    200  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/09/2018    150  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/12/2017  18.292   20.140  
APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  25/10/2018    300  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/12/2017  140   140  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/12/2017  200   200  
APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/12/2017  80   80  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/12/2017  50   50  

APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/12/2017  380   380  
APM Investimentos e Participações Ltda.   Mútuo  Sem encargos  30/12/2017  8.000   8.000  

Viseu Investimentos Ltda.  Mútuo  Sem encargos  Sem vencimento  41  41  

Santa Amélia Participações S.A.  Mútuo  

2,45 % a.a. + Libor 
referenciada 3 meses + VC  Sem vencimento  12.987   14.885  

           

        40.370   46.825  

           

      Circulante  40.329   

           

      Não circulante  41  46.825 

 

A Companhia repactuou as condições de vencimento dos mútos com a parte relacionada APM Investimentos 

e Participações Ltda. (“APM”) passando os mesmos a vencerem em 30 de dezembro de 2017. Em abril de 

2017 a Companhia recebeu o montante de R$ 5.565 da Santa Amélia Participações Ltda. e em maio de 2017 

recebeu antecipadamente o montante de R$ 14.686 da APM. 

 

 

7 Outras contas a receber 

 
 2016   2015 

Adiantamentos para Acionistas 2.860   

Outras contas a receber 1.438  2.312 

     

 4.298  2.312 

 

 

8 Investimentos e Provisão para perdas de investimentos 

 

8.1 Investimentos 

  
 2016   2015 

Investimentos em participações societárias (Controladas em conjunto e coligadas)  286.904   304.828  

Ganho com compra vantajosa (*)  (7.129)   (7.129) 

     

   279.775     297.699  

 

(*)  A RuasInvest registrou ganho por compra vantajosa na aquisição do investimento mantido na Caio Induscar - 

Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda., no entanto, o referido saldo não foi apurado por meio da alocação 

do preço de compra, conforme previsto nas normas contábeis adotadas no Brasil, uma vez que a 
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administração entende que os efeitos de valor justo desta aquisição não seriam relevantes para as 

demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  

 

8.2 Provisão para perdas em investimentos 

 
 2016   2015 

Provisão para perdas em investimentos 12.250  9.584  

 

 

 

8.3 Composição dos investimentos 

  

 

Investimentos em 

participações 

societárias   

Ganho com 

compra vantajosa   

Saldo final líquido dos 

investimentos 

 2016   2015   2016   2015   2016   2015 

Caio Induscar - Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda. 191.841   206.977    (7.129)   (7.129)  184.712  199.848  
Montgomery Participações S.A. 33.135   46.122   

 
 

 
 33.135   46.122  

RC Participações S.A. (*) 47.402   43.491   
 

 
 

 47.402   43.491  

OM Linha 6 Participações S.A. 8.881   3.733   
 

 
 

 8.881   3.733  
Tec Glass Industria e Comércio de Vidros Ltda. 2.146   2.159   

 
 

 
 2.146   2.159  

Fiberbus - Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda. 2.365   1.574   
 

 
 

 2.365   1.574  

GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda. 905   551   
 

 
 

 905   551  
CEAC - Centro Administrativo Caio Ltda. 201   192   

 
 

 
 201   192  

GRE Empreendimentos Imobiliários Ltda. 26   25   
 

 
 

 26   25  

Queluz Participações Ltda.  1   2   
 

 
 

 1   2  
CIIP - Caio Induscar Industrial Participações Ltda. 1   2   

 
 

 
 1   2  

            
    286.904   304.828    (7.129)   (7.129)  279.775  297.699  

  
(*) Empresa detentora de 43,08% das ações do Banco Luso S.A. 

 

 

8.4 Composição da Provisão para perdas em investimentos 

 

 2016   2015 

Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A. 6.384  5.472 

TVO Publicidade S.A. 4.618  3.527 

CPA Centro de processamento de alumínio Ltda. 1.248  585 
    

 12.250  9.584 
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8.5 Informações relevantes sobre os investimentos avaliados por equivalência patrimonial 
 

  

Quotas / Ações possuídas pela 

Companhia  

% de participação da 

Companhia  Ativo  Passivo  Patrimônio líquido  

Resultado do 

exercício 

Empresas  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015 

Controlada em conjunto  
                       

  Caio Induscar - Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda.  147.000.000  147.000.000  49,00%  49,00%    644.692   750.812   216.467   342.956   428.225   407.856   12.602   36.957  

Coligadas   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Montgomery Participações S.A.  8.914.802  8.914.802  50,00%  50,00%  70.610   95.273   9.687   3.030   60.922   92.243   33.777   1.631  

  RC Participações S.A.  54.302.563  54.302.563  66,88%  66,88%  70.877   65.028   
 

 
 

 70.877   65.028   5.737   6.385  

  OM Linha 6 Participações S.A.  1.225.630  7.161.370  30,00%  30,00%  29.615   12.458   10   16   32.995   12.442    (3.390)   (2.105) 

  Tec Glass Industria e Comércio de Vidros Ltda.  2.450.000  2.450.000  49,00%  49,00%  12.065   11.345   7.685         6.940   4.380   4.405    (26)   (889) 

  Fiberbus - Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda.  1.715.000  1.715.000  49,00%  49,00%  6.528   9.171   1.702         5.959   4.825   3.212   1.615    (1.319) 

  GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda.  490.000  490.000  49,00%  49,00%  7.631   6.958   5.785         5.833   1.847   1.125   722   125  

  CEAC - Centro Administrativo Caio Ltda.  98.000  98.000  49,00%  49,00%  654   516   243            125   411   391   20   184  

  GRE Empreendimentos Imobiliários Ltda.  24.500  24.500  49,00%  49,00%  54   51   
 

 
 

 54   51   2   2  

  Queluz Participações Ltda.  4.900  4.900  49,00%  49,00%  2   4   
 

 
 

 1   4    (3)   (1) 

  CIIP - Caio Induscar Industrial Participações Ltda.  4.900  4.900  49,00%  49,00%  2   4   
 

 
 

 1   4    (3)   (1) 

  Twice Investimentos e Participações Ltda.  980.000  980.000  
 

 49,00%  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  CPA Centro de processamento de Aluminio Ltda.  3.185.000  3.185.000  49,00%  49,00%  10.457   9.537   13.004       10.732    (2.547)  (1.194)   (1.353)   (703) 

  TVO Publicidade S.A.  1.640.939  1.640.939  20,79%  20,79%  4.514   6.279   26.728       25.029    (22.214)  (18.750)   (3.464)   (4.659) 

  Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A  6.924.095  6.924.095  17,65%  17,65%    238.106   266.240   274.274     297.239    (36.168)  (30.999)  (10.901)  (13.785) 

 

 

 

8.6 Movimentação dos Investimentos 

 

Empresa  2014  

Equivalência 

Patrimonial  

Equivalência 

Patrimonial 

(DRA) (a)  

Aumento 

de Capital  (Baixa)  

Distribuição 

de lucros  

Perda de 

investimento 

em coligada  2015 

Caio Induscar - Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda.  210.923   18.110    (4.685)  
 

 
 

  (24.500)  
  199.848  

Montgomery Participações S.A.  41.014    (818)  14.290   
 

 
 

  (8.364)  
  46.122  

RC Participações S.A.  38.389   4.271   807   24   
 

 
 

 
  43.491  

OM Linha 6 S.A. (a)  
 

  (530)   
 4.263   

 
 

 
 

  3.733  

Tec Glass Indústria e Comércio de Vidros Ltda.  2.594    (435)   
 

 
 

 
 

 
 

  2.159  

Fiberbus - Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda.  4.177    (646)  3   
 

 
 

  (1.960)  
  1.574  

GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda.  1.029   61    
 

 
 

 
  (539)  

  551  

CEAC - Centro Administrativo Caio Ltda.  102   90    
 

 
 

 
 

 
 

  192  

GRE Empreendimentos Imobiliários Ltda.  24   1    
 

 
 

 
 

 
 

  25  

Queluz Participações Ltda.  
 

  (1)   
 5   

 
 

 
  (2)  2  

CIIP - Caio Induscar Industrial Participações Ltda.  
 

  (1)   
 5   

 
 

 
  (2)  2  

Twice Investimentos e Participações Ltda.  308   4    
 

 
  (312)  

 
 

   

CPA Centro de Processamento de Alumínio Ltda.   (241)   (344)   
 

 
 

 
 

 
 

   (585) 

TVO Publicidade S.A.   (2.926)   (459)   (143)  
 

 
 

 
 

 
   (3.528) 

Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A   (4.627)   (2.433)     1.589             (5.471) 

                 

  290.766   16.870   10.272   5.886    (312)   (35.363)   (4)      288.115  

                 

Classificado como Investimentos        298.560    
  

         297.699  

Classificado como Provisão para perdas em investimentos   (7.794)   
  

          (9.584) 
                 

      290.766    
  

           288.115 
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Empresa  2015  

Equivalência 

Patrimonial  

Equivalência 

Patrimonial 

(DRA) (a)  

Aumento de 

Capital  (Baixa)  

Distribuição 

de lucros  2016 

Caio Induscar - Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda.        199.849   5.556   3.808   
 

 
 

  (24.500)        184.713  

Montgomery Participações S.A.          46.122   25.925    (24.938)  
 

 
 

  (13.975)          33.134  

RC Participações S.A.          43.491   3.837   163   86              (176)  
 

         47.401  

OM Linha 6 S.A. (a)            3.733    (1.281)   (2.542)  8.972   
 

 
 

           8.882  

Tec Glass Indústria e Comércio de Vidros Ltda.            2.159    (13)  
 

 
 

 
 

 
 

           2.146  

Fiberbus - Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda.            1.574   791   
 

 
 

 
 

 
 

           2.365  

GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda.               551   354   
 

 
 

 
 

 
 

              905  

CEAC - Centro Administrativo Caio Ltda.               191   10   
 

 
 

 
 

 
 

              201  

GRE Empreendimentos Imobiliários Ltda.                 25   1   
 

 
 

 
 

 
 

                26  

Queluz Participações Ltda.                   2    (1)  
 

 
 

 
 

 
 

                  1  

CIIP - Caio Induscar Industrial Participações Ltda.                   2    (1)  
 

 
 

 
 

 
 

                  1  

CPA Centro de Processamento de Alumínio Ltda.              (585)   (663)  
 

 
 

 
 

 
 

          (1.248) 

TVO Publicidade S.A.           (3.528)   (720)   (370)  
 

 
 

 
 

          (4.618) 

Ótima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano S.A           (5.471)   (1.924)     1.011                  (6.384) 
               

 
 288.115  31.871  (23.879)  10.069  (176)  (38.475)  267.525 

               
Classificado como Investimentos  297.699             279.775  

Classificado como Provisão para perdas em investimentos   (9.584)             (12.250) 

               
 

 288.115             267.525  

 

 
(a) Refere-se substancialmente ao ajuste de conversão de balanço das controladas no exterior da investida Caio Induscar – Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda., e ao valor justo de instrumento 

de hedge (hedge accounting) da Linha 4 do Metrô de São Paulo, oriundo da Montgomery Participações S.A.. 

 

 

 

8.7 Dividendos a receber 

 

 Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o saldo de dividendos a receber das subsidiárias está detalhado abaixo: 

 

  
 2016   2015 

Caio Induscar - Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda. 24.500      

GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda. 539      

Fiberbus - Indústria e Comércio de Fibras de Vidro Ltda.   1960 

Montgomery Participações S.A.      1.388 

GR3 Distribuidora de Alumínio Ltda.       539 
    

 25.039  3.887 
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9 Imobilizado 

 
    2016  2015 

  Vida útil     Depreciação  
 

 
 

 (anos)  Custo  acumulada  Líquido  Líquido 

Aeronave 10        60.169    (22.162)  38.007   44.024  

Veículos 5             134    (38)  96   122  

Outros 10                 2      2   2  
    

       
        60.305    (22.200)  38.105       44.148  

 

 

Em abril de 2013 a Companhia adquiriu uma nova aeronave Marca Bombardier, modelo técnico CL-600-

2B16 e modelo comercial Challenger, no valor de R$ 60.169, que está alienada ao Bradesco Leasing S.A. 

Arrendamento Mercantil por meio de contrato de leasing financeiro. Essa aeronave tem como objetivo: 

 

Viabilizar viagens a novos empreendimentos pelos diretores da RuasInvest; 

Viagens nacionais e ao exterior relacionadas às participações societárias diretas e indiretas (CAIO Induscar, 

CAIO México, CAIO Chile); e 

Boa impressão e imagem associadas à excelência dos produtos e serviços do Grupo Ruas e suas “marcas” 

(RuasInvest e CAIO). 

As principais coberturas de seguro da aeronave referem-se a casco e guerra (US$ 30 milhões), danos pessoais 

(US$ 25 milhões) e responsabilidade civil (UD$ 150 milhões). 

 

 

A movimentação do custo do imobilizado está demonstrada abaixo: 

 

 Máquinas e 

Equipamentos 
 Veículos  Aeronave  Total 

Saldo em 1° de janeiro de 2015, líquido 2   
 

 50.041     50.041  

  Adição  
          134        134  

  Depreciação     (12)   (6.017)   (6.029) 
        

Saldo em 31 de dezembro de 2015 2   122   44.024     44.148  
        

  Custo 2   134   60.169       60.305  

  Depreciação acumulada     (12)   (16.145)   (16.157) 
        

Saldo em 31 de dezembro de 2015, líquido 2   122   44.024     44.148  

  Adição  
 

 
 

 
 

 

  Depreciação     (26)   (6.017)   (6.043) 
        

Saldo em 31 de dezembro de 2016 2   96   38.007     38.105  

  Custo 2   134   60.169   60.305  

  Depreciação acumulada     (38)   (22.162)   (22.200) 
        

Saldo em 31 de dezembro de 2016, líquido 2   96   38.007     38.105  
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10 Empréstimos e financiamentos 

 

Modalidade  Garantia  Encargos  Vencimento  2016   2015 

Leasing  Aval  CDI + 2,8641% 

a.a. 
 

Parcelas  

mensais até  

abril/2018 

 28.579   42.144 

Capital de giro - Operação 

4131 
 Aval  CDI + 1,7500% 

a.a. 
 Abril/2016    20.653 

Nota promissória comercial  Aval  CDI + 2,96% a.a.  Agosto/2017  16.506   

Nota promissória comercial  Aval  CDI + 2,96% a.a.  Setembro/2017  19.256   

Nota promissória comercial  Aval  CDI + 2,96% a.a.  Outubro/2017  19.256     

           
   

         83.597   62.797 
           

       Circulante  66.450  38.912 
           

   
 

   Não circulante  17.147   23.885 

 

Apresentamos a seguir a movimentação dos saldos de empréstimos e financiamentos: 

 

 2016  2015 

Saldos Iniciais 62.797  72.697 

Captações 100.000  20.113 

Juros Apropriados 11.422  10.281 

Variação Cambial 10.954   

Liquidação de Principal (93.149)  (32.319) 

Liquidação de Juros (8.254)  (7.154) 

Custos de Captação    

Amortização dos Custos de Captação (173)  (821) 

  83.597  62.797 

 

Os contratos desses empréstimos não possuem cláusulas restritivas (Covenants) ou outras dessa natureza. 

 

 

11 Outras contas a pagar 

 
 2016   2015 

Comissão de Fiança 660   

Outras contas a pagar 226  464 

       
 886  464 

 

 

12 Provisão para contingências 

 

A Companhia possuía um processo administrativo em andamento relacionado a rateio de despesas tramitando 

em Tribunal Arbitral cuja probabilidade de perda avaliada pelos assessores jurídicos da Companhia era 

possível e o eventual montante envolvido era de R$ 18.084, o qual representava 1/3 do valor da discussão. 
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Em 31 de dezembro de 2015, a Administração, consubstanciada na opinião dos assessores jurídicos, entendeu 

que uma provisão para contingência relacionada ao assunto mencionado anteriormente se fazia necessária, 

tendo em vista que, em provável chance de condenação, a perda se dará no valor histórico acrescido da 

correção monetária e juros desde o requerimento da arbitragem, ou seja, junho de 2013. 

 

A composição do saldo atualizado é apresentada a seguir: 

  

  2016   2015 

 

Projeto Banco Aliança (a) 4.038    4.038 

 

 

(a) Valor provisionado e corrigido monetariamente pela Companhia caso haja condenação no procedimento 

arbitral instaurado em 23 de junho de 2013 em decorrência de litígio referente ao rateio de despesa do projeto 

Banco Aliança. 

 

Em 31 de dezembro de 2016, não há processos em andamento cuja probabilidade de perda é classificada 

como possível pelos assessores jurídicos da Companhia. 

 

13 Patrimônio líquido 

 

(a) Capital social 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as ações e o capital social estavam distribuídos entre os acionistas 

conforme abaixo: 

 
 2015 

Acionistas 
Quantidade de 

ações 
  

Participação no 

capital em reais 
  

Participação 

em % 
      

Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz 107.000.000  107.000  33,33% 

Paulo José Dinis Ruas 107.000.000  107.000  33,33% 

Marcelo Dinis Ruas 107.000.000  107.000  33,33% 

       

 321.000.000  321.000  100,00% 

 
 2016 

Acionistas 
Quantidade de 

ações 
  

Participação no 

capital em reais 
  

Participação 

em % 
      

AMARANTE Participações Ltda 107.000.000  107.000  33,33% 

SERPA Participações Ltda 107.000.000  107.000  33,33% 

MJR Participações Ltda 107.000.000  107.000  33,33% 

       

 321.000.000  321.000  100,00% 

 

 

(b) Aumento de capital 

 

Em dezembro de 2015, os acionistas deliberaram aumento de capital nos valores de R$ 48.000, mediante o 

aproveitamento da conta de dividendos a pagar aos acionistas, reserva de lucros a realizar e adiantamento para 

futuro aumento de capital da sociedade.  O aumento de capital deliberado foi integralizado na proporção de 
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suas participações detidas no capital social da Companhia da seguinte forma: 

 

Aumento de capital  Data   Valor 

 Com a utilização de dividendos a pagar  30/12/2015  23.183 

 Com a utilização das reserva de lucros a realizar  30/12/2015  23.650 

 Com a utilização do AFAC/Dinheiro  30/12/2015  1.167 

  
    
   48.000 

 

(c) Reserva legal 

 

A reserva legal foi constituída a 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital 

social. 

 

(d) Distribuição dos lucros (Dividendos) e Juros sobre capital próprio (JCP) 

 

O Estatuto Social estabelece que os acionistas têm o direito de recebimento do dividendo mínimo obrigatório 

não inferior a 25% do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) quota 

destinada a constituição da reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reservas para 

contingências, e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) lucros a realizar, 

transferidos para a respectiva reserva, e lucro anteriormente registrados nessa reserva que tem sido realizados 

no exercício. 

 

Em 2015, a Administração calculou e provisionou juros sobre capital próprio no montante de R$ 4.950. Em 

2016 a Administração provisionou dividendos mínimos obrigatórios no montante de R$ 1.148. 

 

14 Receita operacional líquida 

 

 2016  2015 

Receita de prestação de serviços      

Prestação de serviço de intermediação de negócios (a) 2.405   10.172  

 

  2.405     10.172  

Deduções da receita bruta      

Impostos sobre serviços prestados (343)  (1.450) 

 

  2.062  8.722 

 

(a) Refere-se a comissão por intermediação de negócios (compra e venda de chassis). 

 

 

15 Despesas gerais e administrativas 

 
 2016   2015 

Despesas com depreciação       (6.043)           (6.029) 

Serviços de terceiros - pessoa jurídica       (3.265)           (3.634) 

Despesas com pessoal       (1.663)           (1.301) 

Despesas com aeronave       (2.021)           (1.607) 

Outras          (882)           (1.553) 

 
 

 
 

   (13.874)    (14.124) 
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16 Outras receitas e despesas operacionais 

 
 2016   2015 

Outras receitas operacionais       

Outras receitas            578                   18  
    

            578               18  

Outras despesas operacionais          

Perda na Alienação de Participação em coligadas (a)               (405) 

Reembolso de despesas em participação de coligadas (b)       (160)        (1.746) 

Provisão para contingência         (4.038) 

Outras despesas  (57)                  (1) 
      

          (217)       (6.190) 

(a) Apuração contábil com o encerramento das atividades e destituição da Twice Investimento e Participações Ltda 

em setembro de 2015. 

(b) Reembolso efetuado a Odebrecht Transport S.A relativo a despesas incorridas pela OTP na licitação da Linha 

6 do Metrô de São Paulo. 

 

17 Resultados financeiros 

 
 2016   2015 

Receitas financeiras       

Receitas de aplicações financeiras        2.543             2.725  

Juros sobre mútuos (Nota 6)           476                999  

Juros sobre capital próprio de investida        1.397          1.658  

Variação monetária ativa  -          2.438  

Variação cambial ativa      12.132          7.421  
    

     16.548      15.241  

Despesas financeiras    

Imposto sobre operações financeiras - IOF         (404)             (122) 

Juros sobre empréstimos bancários    (12.650)     (10.012) 

Variação monetária passiva        (4.206) 

Variação cambial passiva    (14.126)       (1.321) 

Comissões de fiança      (3.783)       (1.607) 

Outras           (144)               (25) 
    

    (31.107)   (17.293) 
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18 Imposto de renda e contribuição social 

 

A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de 

renda e contribuição social é demonstrada como segue: 

 

   2016   2015 

          

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social           5.861                3.244  

Alíquota fiscal combinada 34%   34% 

          

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal combinada (1.993)               (1.103) 

             

  Equivalência patrimonial            10.836              5.736  
 Variação monetária -               (601) 
 Variação cambial      (4.522)             2.074  
 Dividendos recebidos               196                     6  
 Juros sobre capital próprio               (564) 

  Provisão para contingência  
          (1.373) 

 Outras adições e exclusões               (74)              (732) 

  Crédito tributário não constituído          (5.469)           (3.443) 

             

Imposto de renda e contribuição social (1.026)       -  

 

 

(a) Prejuízos fiscais a compensar 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia apresentou, respectivamente, prejuízos fiscais a compensar 

no valor-base de R$ 13.041  e R$ 15.078. Ativos fiscais diferidos não foram reconhecidos com relação a esses 

valores, pois não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que a Companhia possa 

utilizar os benefícios destes. 

 

A compensação dos prejuízos fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social está 

limitada à base de 30% dos lucros tributáveis anuais, sem prazo de prescrição. 

 

 

19 Instrumentos financeiros 

 

A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é 

efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e 

segurança. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros 

ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas definidas pela 

Administração da Companhia. 

 

Gerenciamento de risco financeiro 

Os principais fatores de risco a que a Companhia está exposta os seguintes riscos: 

 

Risco de liquidez; 

Risco de mercado; 

Risco de moeda; e 

Risco de taxas de juros 
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Essa nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados, os 

objetivos, as práticas e os processos para a mensuração e gerenciamento de risco, e o gerenciamento de 

capital. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações financeiras. 

 

(a) Risco de liquidez  

 

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 

associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 

financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que 

sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais, sem 

causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia. 

 

Tipicamente, a Companhia garante que possui caixa à vista suficiente para cumprir com despesas 

operacionais esperadas para um período de 30 (trinta) dias, incluindo o cumprimento de obrigações 

financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente 

previstas, como desastres naturais.  

 

A seguir, estão as maturidades contratuais de passivos financeiros: 

 

  
Valor 

contábil   

Valor 

futuro   

Até         

1 Ano   

Superior 

há 1 

Ano  

                

Empréstimos 83.597   88.276   66.450   17.147 

Outras a pagar 887   887   887   - 

  84.484  89.163  67.337  17.147 

 

(b) Risco de mercado 

 

O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência  de perdas financeiras ou econômicas resultantes da  

flutuação nos  valores de mercado de posições detidas pela Companhia. Inclui o risco das variações das taxas 

de câm bio, das taxas de  juros, dos preços das ações e dos preços das  commodities.  

Em  2016,  não  houve  exposição  relevante  ao  risco  de  mercado .  As  exposições  existentes e o mapa de 

descasamento de indexadores  são acompanhados. 

 

(c) Risco de moeda 

 

Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras na contratação de 

instrumentos financeiros.  

 

Em março de 2016 a Companhia liquidou antecipadamente o contrato de Capital de giro - Operação 4131 junto 

ao Banco Itaú (nota 10). Esse contrato possuía Swap atrelado e resultou em variação cambial relevante no 

exercício. 

 

Com exceção a operação citada no parágrafo anterior, a Companhia encerrou 2016 sem contratações de 

operações de hedge para mitigar riscos de moeda. 

 

A Companhia não possui aplicações sujeitas a exposição por risco cambial e não possui empréstimos a pagar 

em moeda estrangeira.  
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(d) Risco de taxa de juros 

 

Análise de sensibilidade 

As variações mais significativas estão atreladas às operações pós-fixadas registradas no grupo de empréstimos 

e aplicações financeiras e que são demonstradas através da análise de sensibilidade abaixo: 

 
Exposição patrimonial     

  
  Cenários 

Ativos financeiros  Exposição  Risco  

Taxa de 

juros  

efetiva em 

2016  

I - 

Provável   

II - 

25%   

III -

50%   

IV -

25%   V - 50% 

Banco Safra  240  Variação do CDI  14,32%  34   9   18    (9)   (18) 
Banco Luso   8.503  Variação do CDI  13,25%  1.127   282   564    (282)   (564) 

Banco Itaú  16.335  Variação do CDI  14,69%  2.399   600   1.200    (600)  (1.200) 

Outro  7  Variação do CDI     -    -    -    -    -  

  25.085      

          

3.560   891   1.782    (891)  

      

(1.782) 
                 

Exposição patrimonial  
     

 
 Cenários 

Passivo financeiros  Exposição  Risco  

Taxa de 

juros  

efetiva em 

2016  

I - 

Provável   

II - 

25%   

III - 

50%   

IV –

(25%)   

V – 

(50%) 

Banco Alfa  55.017  Variação do CDI  14,14%  7.779   1.945   3.890   (1.945)  (3.890) 

Banco Bradesco  28.580  Variação do CDI  13,25%  3.949   987   1.974    (987)  (1.974) 

  83.597      11.728   2.932   5.864   

 

(2.932)   (5.864) 

 

 

Gestão do capital 

 

A política da Administração da Companhia é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do 

investidor, credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os 

retornos sobre capital que a Companhia define como resultados de atividades operacionais divididos pelo 

patrimônio líquido total. 

 

A Administração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais 

adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de capital saudável.  
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Classificação dos instrumentos financeiros 

 

A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro abaixo a seguir, e não existem 

instrumentos financeiros classificados em outras categorias além das informadas: 

 
 2016   2015 

Ativos financeiros disponíveis para venda       

Títulos e valores mobiliários 7.912   4.469 

  7.912   4.469 
      

Empréstimos e recebíveis    

Caixa e equivalentes de caixa     25.233          16.185  

Contas a Receber       2.369         3.880  

Empréstimos - partes relacionadas     40.370          46.825  

Dividendos a receber     25.039         3.887  

Outras contas a receber       4.298            2.312  

     97.309        73.089  

Passivos financeiros mensurados pelo custo 

amortizado 
         

Empréstimos e financiamentos     83.597          62.797  

Dividendos       1.636            4.207  

Outras contas a pagar          887               464  

     86.120        67.468  

 

 

20 Compromisso de compra de investimento e garantias prestadas 

 

A RUASINVEST Participações S.A. detém 50% das ações da Montgomery Participações S.A, que por sua vez 

participa com 30% na Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (Concessionária). 

 

As ações da Concessionária são detidas na seguinte proporção em 31 de dezembro de 2016: 

 

Empresas 

Participação 

% 

Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR). 60,00% 

Montgomery Participações S.A. 30,00% 

Mitsui & Co Ltd. 10,00% 

 100,00% 

 



 
RUASINVEST Participações S.A. 

Notas explicativas da administração às demonstrações  

financeiras em 31 de dezembro de 2016 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
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Como parte do processo de construção da Linha 4 do Metrô de São Paulo, constituiu-se uma Fiança Bancária 

para viabilizar a Fase I do financiamento a ser obtido pela Concessionária, no valor US$ 30.000 mil como 

parte da estrutura de garantias que o Banco Interamericano de Desenvolvimento exigiu para viabilizar o 

empréstimo. Os investimentos em ações da RuasInvest, apresentado abaixo, compõem o Cash Collateral 

bloqueado desta fiança. 

 

 

Títulos e valores mobiliários 
 

Instituição (a)  Ação  Data da  

compra 
 Valor de  

custo 
  

Valor 

justo em 

2016 

  

Valor 

justo em 

2015 

                   

Itaú  CCR03  27/10/2009  1.459   2.758   2.169 

Bradesco   VALE5  27/10/2009  1.985   1.146   503 

Brasil  PETR4  27/10/2009  6.774   2.611   1.177 

Bradesco  BVMF3  30/11/2007  1   1   1 

Itaú  CSNA3  17/12/2009  650   451   166 

Brasil  PETR4  17/12/2009  1.341   818   368 

Itaú  POMO4  17/12/2009  71   127   85 

         12.281   7.912   4.469 

 

 

Atualmente, esta Fiança Bancária está sendo rediscutida para compor uma nova estrutura de garantias, dessa 

vez relativas à Fase II, que  iniciou-se desde 2013, mas que apenas em 2016 foram iniciados os desembolsos 

por parte da Concessionária. 

 

21 Eventos subsequentes  

 

Montgomery Participações S.A.  

 

Em 31 de janeiro de 2017, foi aprovado o encerramento das atividades da Montgomery, mediante cisão total 

com a incorporação, proporcional à participação no capital social, do acervo pelas sócias, onde a Companhia 

passa a ter investimento direto na Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. 

 

 

*          *          * 

 

Diretoria Executiva 

 

 

Marcelo Dinis Ruas Paulo José Dinis Ruas Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz 

Diretor Geral Diretor Geral Diretor Geral 

   

   

 João Barbosa da Silva  

 Contador  

 CRC 1SP239108/O-5  



 
 

 
 

 




